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 Literary-Cultural  ــ فرهنگیادبی 
 

 ملک الشعراء               

 «اسیر» نسیممد ــحماستاد        
 1112 اکتوبر 11 فرانکفورت ـ        

 پورتال: تنظیم و ویرایش            

 

 

 جاری خیر  

 ی قرارزیاد پرهیزگار تقوا وبا رفقای ،مناجاتی من اتی وخرابدوستان  جمع دربختانه خوش

آرزوی حاجی  ادای نمازهای جمعه و مساجد و تراک دراش نمازهای پنجگانه وبه که  ،دارند

بن  شهر در که هنوز ،ع1111 سال در .ندده بندی نشان میخالصانه پا صادقانه وشدن، 

های مقیم فرانکفورت، تصمیم گرفتند تا برای انجام مراسم  کردم، افغان ی میانالمان زندگ

با ترتیب  .کنند مسجدی اعمار ،یگنی های فرهگردهمائ فاتحه خوانی ها و ومذهبی  دینی و

محفل،  با اشتراک درموعود  روز درمن هم خواستند تا  ، ازافتتاح روز شکوهی، درمحفل با

 نظر شانزده سال از بعد از که اینک ،پیشکش شد همان روز ذیل در سرودۀ .نمایمصحبتی 

 : تان می گذرد
 

 دودــمح نای تنگ وــــدرین تاریک      آلود ن محنتسرای حسرتــــــــدری

 مسدود صفا بند است و و صلح ره      دودـدرد ان ست وا هیرآلودــــــکه ق

 صفایندبا که پاک و ،زیزانیــــــع

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 گدازند و سوز شمعی روشن از چو      پاکبازند و ریفان عشقبازــــــــــــح

 سازند رابـــــــــحم   و نبررواق م        نمازند نمازان در بی رــــــــبه شه

 دایندـــــپاک خ ی بندۀــــــــــبه نیک

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 مین استـک در ،ا برادرـــــب برادر      کین است و رـــــکف جهان آماجگاه  

 ی همین استجوئی مهرکس هرچه  ز      دوبین است نظرها جمله تاریک و
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 ا عشق آشنایندـــکه ب، ی آنانـــــول

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 است امتیاز جاه و  رــــفک کسی در      است آز و صحر جهان تا هست، یکسر

 است دراز و این قصه هم دور سر      است نیاز در رـدیگ و ناز در یکی

 کیشان به الفت می گراینداـــــــــوف

به مردم می گشایند متــــــرح در    

چیست ،ای ماـــه پرستیخودندانم       ست پرستی ودــخ همه در اد ماــنه  

 بایدت زیست رــــدرین محنتسرا گ      تا وا کنی این زندگی نیست رـــنظ

 صفایندبا که ،زینـــــان گــــره نیک

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

است اینجا راز از پر و رمز از پر      است اینجا باز ،اـــه انهــــــمیخ در    

 است اینجا شدن ساز خود بیرون ز      است اینجا پرواز فتنه، ال  ــــــــبه ب

 سرایند ق میـــح زیزان نغمۀـــــع

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 ستا جام نوش و و عیش بزم ازسخن       ستا بینی حرام می چهدرین جا هر

 ستا نامیک نیککه هر ،ولی جمعی      ستا سخت عام باری بی بند و همین

 نمایند خدمت می رـــــــــبه قیام از

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 انه دارندـــــآتشخ ،نهـــــــدرون سی      روانه دارندــــــــپ ل  د سوز ،به دل

 رزانه دارندـــــــــف و روشن دماغ        با بیگانه دارند ود جمعند وــــبه خ

 به رحمت می فزایند ،قت راکه شف  

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 صوابیم ای ناــــارهـــــــــــبه بند ک      رابیمـخ ،ما مسلمانان !دایاــــــــــخ

 برنتابیم ،اه پاکتـــــــــدرگ رخ از      خرابیم و مقهور وذ وــخمأ رـــــاگ

 گ موزون درایندـــــــبان ،که اینها

به مردم می گشایند متــــــرح در    

 تاریک ست وا تنگ که پیش پای ما      تفکیک رــبه ،ده همتی !دایاـــــــخ

 سخت نزدیک ،رسیدن سرمنزلبه       باریک بسیار ،تگیـــــــــره وارس

 رایند تصمیم و که با ،خوشا قومی
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 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 رحیمت ن وامــــاک رحــــنام په ب      عمیمت افــــبه الط !داونداــــــــخ

 نعام نعیمتبه ا   ،رود آورـــــــــــــف      وان کریمتــــــخ و بزم رحمت ز

 نددا را می ستایــــــــکه خ ،به آنان

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 ام الستندــــــــج از ،مه سرمستـه      ستند پرـــحقـ این دوستان   !«اسیر»

 مستند ،یدـــــتوح ادۀـــــام بـــــج ز      سراپا گوش هستند ،قــبه حرف ح

 زدایند دورت میــــــدل زنگ ک ز

 به مردم می گشایند متــــــرح در  

 

 

 (ع، بن المان 1111 اکتوبر ۹ــ  «اسیر» نسیم .م)

 


